ӨНДҮРҮШТӨ ДЕН СООЛУКТУ, ЭМГЕК КООПСУЗДУГУН
ЖАНА АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО САЯСАТЫ
Кумтөр Голд Компани (КГК) геологиялык чалгындоо иштерин, өндүрүштүк ишмердүүлүктү
жана КГКнын объектилерин эксплуатациялоодон чыгарууну кошо алганда, өндүрүштө эмгек
коопсуздугун коргоонун, Компаниянын, подряддык уюмдардын кызматкерлеринин жана
жергиликтүү калктын ден соолугун коргоону жана жаратылышты коргоо иш чараларын
башкаруу системасын камсыз кылуунун биринчи кезектеги эрежесин - «коопсуздук техникасына
маани бербестен аткара тургандай маанилүү даражадагы иш болбойт», ошондой эле
төмөнкүлөрдү сактоого милдеттенет:
•
•
•
•
•

жергиликтүү мыйзамдардын тиешелүү талаптарын жана өндүрүш процессин
уюштуруунун жалпы кабыл алынган эл аралык принциптерин сактоону;
Компаниянын жана подряддык уюмдардын кызматкерлери үчүн тобокелчиликтин
контролдонулбаган факторлорун четтетүүнү камсыз кылуучу эмгек шарттарын түзүүнү;
Компаниянын, подряддык уюмдардын кызматкерлеринин жана жергиликтүү калктын ден
соолугу жана коопсуздугу үчүн мүмкүн болуучу потенциалдуу тобокелчиликти
аныктоону, четтетүүнү же минимумга жеткизүүнү;
курчап турган чөйрөнү булгоону алдын алууну жана Компаниянын өндүрүштүк
ишмердүүлүгүнүн мүмкүн болуучу терс таасирин минимумга түшүрүүнү;
өндүрүштө ден соолукту, эмгек коопсуздугун коргоону жана курчап турган чөйрөнү
коргоону башкаруу боюнча иш чаралардын жалпы натыйжалуулугунун олуттуулугун
жана үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү түшүнүүгө жетишилүүсүн.

Жогоруда көрсөтүлгөн милдеттенмелерди сактоо алкагында КГК төмөнкү милдеттерди
аткарууну көздөйт:
• өндүрүштө ден соолукту коргоо, эмгек коопсуздугун жана жаратылышты коргоо иш
чараларын башкаруу боюнча расмий бекитилген системаны практикалык жүзөгө ашыруу
жана колдоо;
• өндүрүштө ден соолук жана эмгек коопсуздугу үчүн Компаниянын ишмердүүлүгү менен
байланышкан тобокелчиликтин негизги факторлорун аныктоо;
• КГКнын ден соолукту, өндүрүштө эмгек коопсуздугун жана курчап турган чөйрөнү
коргоону камсыз кылуу боюнча башкаруу системасын үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү камсыз
кылуучу максаттарын жана милдеттерин аныктоо;
• өзгөчө кырдаалдардын жана окуялардын келип чыгуусунун потенциалдуу коркунучун
аныктоо, курчап турган чөйрөнү коргоонун жана Компаниянын, подряддык уюмдардын
кызматкерлеринин жана жергиликтүү калктын ден соолугун жана коопсуздугун камсыз
кылуунун алкактарында функционалдык даярдыкты иштеп чыгуу, камсыз кылуу жана төп
келе тургандыгын текшерүү;
• КГК тарабынан жүргүзүлүп жаткан калктын коопсуздугу жана ден соолугун коргоо
боюнча иш чаралардын калк тарабынан түшүнүлүшүн камсыз кылуу үчүн КГКнын
өндүрүштүк объектилери жайгаштырылган райондо жайгашкан калктуу пункттардын
жашоочулары менен конструктивдүү диалогду түзүү;
• булганууну болтурбоону, төмөндөтүүнү, же чектөөнү камсыз кылуучу методдорду
пайдалануу аркылуу компаниянын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн калдыктарын
жайгаштыруу жана кайра иштетүү;
• Компаниянын объектилерин өз убагында, пландуу иштен чыгаруу жана объектилердин
аймагында рекультивациялык иштерди жүргүзүү;

•
•

•
•
•
•

учурдагы кырдаалды баалоо жана ушул Саясаттын талаптарынын сакталуусун камсыз
кылууга багытталган тийиштүү чараларды кабыл алуу максатында үзгүлтүксүз
текшерүүлөрдү жүргүзүү;
алар тараптан ар кандай кызматтык деңгээлдерде өз функцияларын өндүрүштө ден
соолукту, эмгек коопсуздугун жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча белгиленген
талаптарды сактоо менен аткарылуусун камсыз кылуу, ошондой эле кызматкерлердин
КГКнын өндүрүштө ден соолукту, коопсуздукту жана курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча программасын жүзөгө ашырууда активдүүлүгүн жогорулатуу максатында
Компаниянын, подряддык уюмдардын кызматкерлерин ушул Саясат менен
тааныштырууда тыгыз өз ара аракеттенүүнү калыптандыруу;
бардык деңгээлдердеги кызматкерлердин өз кызматтык функцияларын ден соолукту,
коопсуздукту жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча программанын алкактарында
аткаруусун камсыз кылуу максатында кызматкерлерди тиешелүү түрдө окутуу;
кызматкерлердин иш ордунда ден соолукту, коопсуздукту жана курчап турган чөйрөнү
коргоо боюнча программаларды жана иш чараларды иштеп чыгууга жана практикалык
жүзөгө ашырууга катышуусун камсыз кылуу;
ушул Саясатты жүзөгө ашыруу үчүн зарыл ресурстар менен камсыз кылуу;
бул Саясатты коомчулукка жеткирүү.
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